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FØR DU SPISER

Foie gras smager af dyremishandling

Meld dig ind i Dyrenes Venner
og vær med til at gøre en forskel:

d

yre
k
nes-v nner.d
e

dyrenes-venner.dk
dv@dyrenes-venner.dk
+45 70 27 37 17
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Foie gras betyder ’fed lever’.
Gæs og ænder tvangsfodres for
at de kan udvikle fedt lever.
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TVANGSFODRING:
Tvangsfodring er forbudt
Den danske dyreværnslov forbyder tvangsfodring af dyr, da
det anses at være dyremishandling.
Dyreværnslovens §5 :” Dyr må ikke tvangsfodres medmindre
det er påkrævet for at behandle dyret mod sygdom”. Det er
imidlertid ikke – på grund af EU-regler - forbudt at importere
foie gras til Danmark. På trods af dyremishandlingen, der
skaber produktet, vælger danske restauratører og supermarkeder stadig at importere og sælge produktet i Danmark.

Tvangsfodringen sker 2 – 3 gange dagligt og efter 2 – 3 uger
svulmer leveren op, og den kan blive op til 10 gange normal
størrelse.

Du kan gøre en forskel:
Som forbruger kan du vælge at lægge dine penge, der hvor
dyremishandling ikke er en del af menuen.
Du kan gøre salgsstederne opmærksom på, at de ikke får del
i dine penge, og at du vil fraråde alle i dit netværk at undgå
stedet, så længe der sælges foie gras. Brug postkortet, eller
skriv dit eget brev, når du opdager et salgssted.

dyrenes-venner.dk
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Ænder: 80 % af ænderne holdes i små individuelle bure uden
mulighed for at bevæge sig – vingerne kan end ikke strækkes
ud. Hoved og hals stikker ud af et hul i buret, så det er lettere
for producenten at fodre dyret. Dette sker mekanisk, ved at et
ca. 25 cm langt rør føres ned gennem spiserøret, hvorefter en
fed foderblanding blæses direkte i dyrets mavesæk.
Gæs: Gæssene holdes oftest i flokke. Ved fodring indfanges
dyrene og bliver enten manuelt eller mekanisk tvangsfodrede.

Underskrift:
Navn:
Adresse:

Venlig hilsen

Foie gras betyder fed lever og er en sygdom, der brutalt
påføres ænder og gæs ved tvangsfodring, så leveren vokser
op til 10 gange normal størrelse. Foie gras kan ikke produceres i Danmark, da tvangsfodring ifølge Dyreværnslovens
§5 er forbudt. Så længe De sælger foie gras, vil jeg ikke
være kunde, og jeg vil anbefale alle i min omgangskreds til
ikke støtte Deres forretning .

Hermed vil jeg opfordre Dem til at stoppe
salget af foie gras.

Fed lever= Foiegras

Til

Normal lever

Foie gras smager
af dyremishandling
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Mange gæs og ænder dør af hjerte- og nyresvigt eller af indre
blødninger under opdrættet. Når leveren skal ’høstes’, slagtes
dyrene på stedet, da de er for svækkede til at tåle transport.

